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Les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 14 masculines arriben a Pamplona, per disputar

la segona fase del Campionat d’Espanya davant Navarra i Cantàbria.

Les Seleccions Catalanes sub 16 i sub 14 masculines ja es troben allotjades i

concentrades a Pamplona, on s’han desplaçat en autocar aquest dijous per disputar

la segona fase del Campionat d’Espanya contra Navarra i Cantàbria, a l’Estadi

Merkatondoa, d’Estella, aquest divendres 6 de març i dissabte dia 7. Abans del viatge,

tots dos combinats s’han exercitat ahir a la tarda i aquest matí al Complex Esportiu

Antoni Palau de Torrefarrera, a Lleida, on han enllestit la seva posada a punt de cara a

la competició.

 

Catalunya obrirà foc demà dissabte contra les seleccions amfitriones, les navarreses,



amb els partits de la sub 14 (10.15 hores) i la sub 16 (12.15 hores). Ja dissabte, les

seleccions catalanes es mesuraran enfront Cantàbria en el mateix ordre, primer la sub

14 (10.15 hores) i a continuació la sub 16 (12.15 hores). Tots els partits es podran

veure en directe via streaming, aquí.

El conjunt sub 16 masculí arriba a la competició amb plenes opcions d’obtenir el bitllet

per a la Fase Final, després d’haver obtingut quatre punts en la primera fase, disputada

a Palma de Mallorca el passat mes de desembre, amb una victòria davant les Illes

Balears (2-1) i un empat contra Andalusia (1-1). Per la seva banda, el combinat sub 14

masculí va caure derrotat enfront les Illes Balears (1-2) i Andalusia (2-4).

http://fcf.cat/noticia/els-partits-del-campionat-d-espanya-sub-14-i-sub-16-masculi-en-streaming/05/03/2020


Quan falten poques hores per al seu debut, el seleccionador català sub 16 masculí, Rafa

Beltran, ha afirmat que “l’objectiu és sumar sis punts de sis, per passar a la semifinal”.

“Arribem a la segona fase amb molta convicció i amb plena confiança amb aquest grup

de jugadors. Volem ser un equip dominador, amb verticalitat i generador d’ocasions per

guanyar”, ha indicat el tècnic, advertint de la fortalesa dels dos adversaris amb qui

s’enfrontarà la Selecció. “Navarra arriba amb dues victòries. Aquest és un indicador del

seu potencial. Però nosaltres volem demostrar que som una selecció amb capacitat

per imposar-nos en qualsevol partit”, ha sentenciat Beltran.



Al seu torn, el seleccionador català sub 14 masculí, Alexis Pintó, ha deixat paleses “les

ganes de competir” del bloc, “amb una gran actitud i predisposició” en el treball de les

darreres setmanes. “Hem pogut recuperar perfils que ens donaran un plus, com ara

potència física, velocitat i capacitat de gol. Serem forts i solidaris en la faceta

defensiva, i combinarem el joc d’associació amb el directe a nivell ofensiu. Som

Catalunya i hem de donar el cent per cent, volem tornar de Navarra amb un bon sabor

de boca i donant una imatge a l’alçada del que representem”, ha assegurat Pintó.
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http://fcf.cat/media/album/entrenaments-seleccions-catalanes-sub-16-i-sub-14-masculines/1
https://www.youtube.com/watch?v=v5QV_PgQB8g

